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Guido Morris e Vincent Cardworthy eran primos tercei-
ros. Ninguén lembraba cal dos Morris casara con cal dos 
Cardworthy, e a ninguén lle importaba, agás nas grandes 
reunións familiares, cando saía o tema e se sometía á bené-
vola consideración de todos. Vincent e Guido eran amigos 
dende a nenez. Leváranos de paseo xuntos no mesmo ca-
rriño e, de rapaces, coincidiran con frecuencia ou na casa 
que tiñan os Cardworthy en Petrie, Connecticut, ou na 
dos Morris, en Boston, para xogar ás bólas, gabear polas 
árbores e poñer petardos nos caldeiros do lixo e na caixa 
do correo. De adolescentes beberan cervexa ás agachadas e 
probaran a fumar os puros do pai de Guido, os cales non 
os deixaban mareados, senón contentos. Xa de adultos, 
ambos desfrutaban dun bo puro.

Na universidade fixeran o parvo, gastaran cartos e pre-
guntáranse que sería deles cando fosen maiores. Guido 
quería escribir poesía en dísticos heroicos e a Vincent pare-
cíalle que podía acabar gañando o premio Nobel de Física.

Aos vinte e moitos volvéronse atopar en Cambridge. 
Guido estudara Dereito, pasara varios anos nun despacho 
de avogados de Wall Street e descubrira que aquel traballo 
non era o seu, de modo que volvera á universidade para fa-
cer un posgraduado en linguas e literatura románicas. Era 
maior para ser un estudante de posgraduado, pero decidira 
concederse uns anos de pracer improdutivo antes de que 
caesen sobre el as verdadeiras responsabilidades da vida 
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adulta. Ao final, Guido acabou trasladándose a Nova York 
para encargarse de administrar a fundación da familia Mo-
rris, a Fundación Carta Magna, que financiaba proxectos de 
arte pública, artistas de todo tipo e colectivos dedicados á 
conservación de monumentos e ao embelecemento das súas 
cidades. A fundación publicaba unha revista de arte bimen-
sual que se chamaba Runnymeade. O diñeiro necesario para 
todo isto procedía da pequena fortuna que xuntara a prin-
cipios do século xix no sector téxtil un antigo capitán de 
barco chamado Robert Morris. Nunha das súas viaxes, Mo-
rris casara cunha italiana. A partir de entón todos os Morris 
tiñan nome italiano. O avó de Guido chamábase Almanso. 
O seu pai, Sandro. O seu tío Giancarlo era o actual admi-
nistrador da fundación, pero ía vello, e elixiran a Guido para 
que o sucedese, chegado o momento.

Vincent fora estudar á Universidade de Londres e vol-
vera ao Massachusetts Institute of Technology. Empezara 
como urbanista, pero o campo que de verdade lle intere-
saba era o que se coñecía como xestión de residuos, aínda 
que Vincent lle chamaba lixo. A súa produción, elimi-
nación e posibles usos resultábanlle fascinantes. As súas 
monografías sobre a reciclaxe, publicadas nunha revista 
chamada City Limits, empezaban a facelo famoso no seu 
campo. Tamén patentara unha pequena máquina para 
usar nos fogares que convertía as mondas das hortalizas, 
os xornais e outros refugallos da cociña en valioso humus, 
pero non tivera moito percorrido. Así que acabara trasla-
dándose a Nova York para entregarlle o seu talento e a súa 
enerxía á Comisión de Urbanismo.

Cos seus futuros máis ou menos asegurados, acomo-
dáronse en Cambridge a pensar con quen ían casar.

Un domingo pola tarde, en xaneiro, Vincent e Gui-
do contemplaban detidamente unha exposición de vasos 
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gregos no Museo Fogg. Fóra, o aire estaba cargado e hú-
mido. Dentro ía demasiada calor. Era un deses días que te 
obrigaba a saír da casa e non che daba nada a cambio. Na 
casa estaban inquietos e na rúa, nerviosos, así que foran ao 
Fogg pensando que a contemplación de vasos gregos os 
faría acougar. Deron varias voltas por alí. Guido impartiu 
toda unha conferencia sobre a forma e a figura. Vincent 
deu unha breve charla sobre o urbanismo da cidade estado 
grega. Nada diso os tranquilizou. Os dous querían acción, 
sen saber de que tipo e sen gana de ir buscala. Vincent cría 
que o desexo infantil de darlles patadas a pneumáticos e es-
trelar botellas contra as paredes nunca se perdía, senón que 
na idade adulta quedaba relegado ao subconsciente, onde 
ía dando chimpos, creando exactamente o tipo de tensión 
que el sentía. Un intenso partido de balonmán ou un par 
de petardos ben tirados faríanlles aos dous moito ben, pero 
ía demasiado frío para o primeiro, e eran demasiado dis-
tinguidos para o segundo. De modo que quedaron sós cos 
seus nervios.

Cando saían, Guido viu unha moza sentada nun ban-
co. Era esvelta, de ósos finos, e tiña o pelo máis negro e 
brillante que Guido vira nunca. Levábao como o levan os 
nenos xaponeses, só que máis longo. A cara desta moza 
pareceu quedarlle gravada no corazón de forma indeleble.

Parou a mirala, e cando ela por fin se volveu cara a el 
fulminouno coa mirada. Guido deulle co cóbado a Vin-
cent e dirixíronse ao banco no que estaba sentada.

–A perspectiva é perfecta –dixo Guido–. Fíxate na su-
tileza da liña e na intensidade da cor.

–Moi pictórica –dixo Vincent–. Que é?
–Vouno ter que consultar –dixo Guido–. Parece unha 

mestura de escolas moi inspirada. Fíxate nesa inclinación 
do nariz: unha lixeirísima deformación que crea o efecto 
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dunha nitidez perfecta. –Sinalou o colo do vestido dela–. 
Fíxate nas exquisitas dobras arredor do pescozo e na rou-
paxe do resto da figura.

Durante este recitado, a moza permanecera completa-
mente inmóbil. Logo, con parsimonia, acendeu un cigarro.

–Fíxate no arco que describe o brazo –continuou Guido.
A moza abriu a súa boca perfecta.
–Fíxate na debilidade mental que pasa por enxeño en-

tre os estudantes de posgraduado xa medradiños –dixo. 
Entón levantouse e foise.

A seguinte vez que Guido a viu, ela estaba collendo o au-
tobús. Ía un frío tremendo, e ela intentaba sacar cambio 
da carteira, pero molestábanlle as luvas. Finalmente qui-
tou unha das luvas cos dentes. Guido mirábaa engaiolado. 
Ía ataviada cun gorro de pel e dúas bufandas, e mentres 
avanzaba polo corredor, Guido agachouse tras o seu libro 
e quedou mirando para ela ata que chegaron a Harvard 
Square, que resultou ser o destino de ambos. No quios-
co de prensa quedaron cara a cara. Ela mirouno de arriba 
abaixo e marchou.

Dúas semanas despois, a moza volveu aparecer en cir-
cunstancias máis felices. Entrou nun salón de té cunha ra-
paza que se chamaba Paula Pierce-Williams, a quen Guido 
coñecía de toda a vida. Paula saudouno coa man e el ache-
gouse tranquilamente á súa mesa.

–Guido, esta é Holly Sturgis –dixo Paula–. E Holly, 
este é Guido Morris.

–Xa nos coñecemos –dixo Holly Sturgis.
–Non te vexo nunca, Guido –dixo Paula–. Segues tra-

ballando na túa tese?
–Case a rematei –respondeu Guido.
–Nunca lembro de que trata –dixo Paula.
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–Das leis medievais sobre a propiedade e a súa relación 
co amor cortés –dixo Guido.

Holly Sturgis riu disimuladamente.
Guido non tiña o costume de namorarse de mozas ás 

que vía no autobús ou nun museo. Tivera dúas relacións 
serias e un pequeno número de aventuras breves. Estas úl-
timas trataba de non lembralas, xa que o deixaran perplexo 
e ferido. Dicíase a si mesmo que era un home á antiga 
vivindo en tempos modernos, aprisionado pola idea de 
que todas as relacións auténticas conducían ao matrimo-
nio. De non facelo, eran nalgún aspecto falsas, baseadas na 
mala fe ou na falta dun sentimento xenuíno. Daquela, en 
canto terminaban eran malas, sen que importase o ardor 
con que un as comezase. As aventuras breves Guido atri-
buíaas ao mero impulso. Non se lle pode chamar relación 
a algo que dura un día. Vincent trataba de explicarlle que 
esas cousas formaban parte dun proceso, do proceso de 
madurar, pero iso non lle servía de consolo a Guido. Nas 
súas dúas relacións serias, a separación fora amigable pero 
tamén incomprensible: as dúas mozas casaran e enviáran-
lle felicitacións de Nadal. Onde foran parar todos aqueles 
sentimentos?, preguntábase.

Agora que entraba na trintena, cría que no amor un ía 
cometendo erros ata chegar ao punto en que se sentía com-
pletamente seguro. E esa seguridade atopáraa con Holly 
Sturgis. El era unha persoa seria nos asuntos do corazón e 
tamén nos asuntos da estética, e había algo en Holly Stur-
gis que o tocara profundamente. Unha mirada anunciara a 
súa elegancia e a súa precisión. Todo nela –o calculado dos 
seus movementos, a elegancia coa que camiñaba, o feito 
de que quitase as luvas cos dentes– o conmovía. Cría que o 
desexo era unha síntese da estética e da intuición. Desexa-
ba a Holly Sturgis, pura e simplemente. Desexaba acceder 
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a ese pelo xaponés brillante e vivo. Desexábaa espida entre 
os seus brazos espidos. Imaxinaba que os seus ombreiros 
tiñan un fresco recendo a xasmín.

Coma a xente que fantasía no canto de analizar, el sa-
bía que Holly probablemente era unha persoa difícil e ex-
travagante, coa que resultaba difícil convivir. Estaba claro 
que era meticulosa; ata no pelo era minuciosa. El sabía 
todo isto porque as súas fantasías adoitaban ser precisas. 
Vincent dicía que era un pensador visual. E daquela ima-
xinábase deitado con Holly nunhas sabas brancas e fres-
cas do Hotel Ritz-Carlton. Non se molestaba en imaxinar 
como chegaran alí ou que levara a aquilo. Habería anemo-
nes na mesa de noite. O pelo de Holly parecería un pincel 
de marta cibelina sobre a almofada, e na súa fantasía ela 
estaría fumando, co cinceiro en equilibrio sobre o estó-
mago. O fume velaría a luz das últimas horas da tarde. Ela 
permanecería en absoluto silencio. A el, naturalmente, o 
momento deixaríao consumido –sería a primeira vez que 
estivesen xuntos na cama–, e víase mirando cautelosamen-
te a Holly, pero incapaz de saber o que expresaba ou ocul-
taba ese rostro adorable e intelixente.

Paula Pierce-Williams serviu o té. Logo foi facer unha 
chamada telefónica.

–Urdiches ti isto? –dixo Holly.
–Dende logo que non –dixo Guido–. Non é culpa 

miña que me sigas a todas as partes.
–Non me fai graza. Que queres?
–Quero que sexas máis amable con quen cae rendido 

aos teus pés.
–Non vin que caeses rendido aos meus pés.
–Igual é que non sabes mirar –dixo Guido. Viu que 

Paula volvía cara a eles e preguntoulle rapidamente a Holly 
se quería cear con el. Para o seu abraio, díxolle que si.


